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Kuzmins

AS “RĪGAS SILTUMS” Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijā

AS “RĪGAS SILTUMS” nu jau piekto gadu pēc kārtas iegūst augsto Zelta kategorijas novērtējumu „Ilgtspējas Indekss”, aplieci-
not sniegumu ilgtspējīgā siltumapgādes attīstības politikā, rūpēm par vidi, sabiedrību, darbiniekiem, demonstrējot atklātību un 
atbildību.

“Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem 
novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģija, vide, tirgus attiecības, darba vide un 
sabiedrība. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un nacionālā 
līmeņa sadarbības partneris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

AS “RĪGAS SILTUMS” Ilgtspējas komanda: no labās puses vides inženiere S.Možeika, sabiedrisko attiecību 
speciāliste J.Roze, valdes priekšsēdētājs N.Talcis, valdes locekle B.Krūze, personāldaļas vadītāja A.Lāce, 

sabiedrisko attiecību daļas vadītāja L.Rence, darba aizsardzības vecākā specialiste I.Luckāne
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Viedoklis

Iestājoties siltam laikam, aprīlī noslēdzām 
aktīvo, pēc skaita nu jau 23.apkures sezonu. 
Aktīvā apkures sezona bija vidēji gara. Tā ilga 
202 dienas. Sezonu sākām 2018.gada 5.oktob-
rī un noslēdzām 2019.gada 24.aprīlī.  

Iespējams daudziem, kas nestrādā AS “RĪGAS 
SILTUMS”, tā varēja šķist  parasta apkures sezona. 
Tomēr mums tā nebija tik ikdienišķa. Šī bija pirmā 
sezona, kurā mēs vairs neveicām SIA “Rīgas Namu 
pārvaldnieka” ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 
apkalpi, tādēļ tik bieži nācās rīdziniekiem teikt, “at-
vainojiet, bet mēs vairs neveicam Jūsu ēkas apkal-
pi, Jums jāsazinās ar citu apkalpojošo organizāci-
ju”. Sezona, kurā bijām spiesti pārtraukt darba at-
tiecības ar daudziem  mūsu kolēģiem, ar kuriem 
gadiem bijām strādājuši plecu pie pleca. 

Šīs pārmaiņas prasīja izturību un reizē arī 
sniegt atbalstu kolēģiem, kas darba gaitas uzsāka 
citviet.  Vēl nepatīkamāku šo situāciju radīja jau-
nās kompānijas “Siltumserviss Rīga” nepamato-
tie pārmetumi par AS “RĪGAS SILTUMS” it kā sliktā 
stāvoklī atstātiem individuāliem siltummezgliem. 
Tiesa, pēc AS “RĪGAS SILTUMS” vairākkārt izteik-
tiem noraidījumiem šiem absurdajiem pārmetu-
miem, “Siltumserviss Rīga” tos atsauca. 

 Neraugoties uz šo situāciju, mūsu darbinieki 
izcili un ar lielu atbildību veica savus pienākumus. 
Par to kolēģiem liels paldies!

ASV prezidents Džons Kenedijs ir teicis šādi - 
Pārmaiņas ir viens no dzīves likumiem, un tie, kuri 
raugās tikai pagātnē un tagadnē, palaidīs garām 
nākotni. – 

Mēs neesam iegrimuši ikdienas rutīnā, un pār-
maiņu vēji ir virzījuši mūs uz priekšu, izstrādājot 
jaunus pakalpojumus mūsu klientiem. Tie ir ērti 
risinājumi ēku apsaimniekotājiem, kas mums kā 
komersantam ļautu iekarot savu tirgus nišu ēku 
iekšējo inženierkomunikāciju apkalpes jomā.

IKA – inženierkomunikāciju kompleksā apkal-
pe radīta ar mērķi apkopot vienās uzticamās rokās 
visu inženiersistēmu apkalpi, nodrošinot klientu ar 
kvalitatīvu servisu, pilnībā nokomplektētu mate-
riāltehnisko bāzi, bet kas svarīgākais - sertificētiem 
un atbildīgiem speciālistiem. 

AMN - ir AS “RĪGAS SILTUMS” izveidota sistēma, 
kas automātiski nolasa patēriņa datus no siltuma 
maksas sadalītājiem (alokatoriem), kā arī ūdens un 
elektroenerģijas skaitītājiem rēķinu sagatavošanai. 
Šīs sistēmas lielākie ieguvumi  - tiek izslēgtas rādī-
jumu nolasīšanas kļūdas, tādējādi vairs neveidojas 
konflikti par ikmēneša pārtēriņiem vai zudumiem, 
jo novērsta iespēja ietekmēt skaitītāju rādījumus. 
Mūsu klienti jebkurā laikā var saņemt kontroles no-
lasījumus un papildu informāciju. Tomēr, kas pats 
būtiskākais, uzstādot alokatorus uz radiatoriem un 
regulējot siltuma patēriņu telpās, ietaupījums sa-
sniedz pat 20%, tikai sakārtojot ēkas apkures sistē-
mu, nevis renovējot ēku kopumā. 

AS “RĪGAS SILTUMS” prioritāte vienmēr biju-
si un būs efektīvi pakalpojumi klientiem, lai viņi 
novērtētu mūs kā atbildīgus un zinošus sadarbī-
bas partnerus.

Uzņēmuma ilgtspējas slēpjas arī aizvien jau-
nu un zinošu darbinieku piesaistē. AS “RĪGAS 
SILTUMS” piedāvā prakses daudziem jauniem cil-
vēkiem no dažādām mācību iestādēm.

Esmu gandarīts, ka mēs kā uzņēmums vien-
mēr ar lielu rūpību un atbildību esam attiekušies 
pret ekonomiskās izaugsmes, funkcionalitātes un 
vides jautājumiem. 

Jau 2018.gadā esam uzsākuši divu jauno mo-
dernu biokurināmā katlu māju izbūves projektus 
- biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW 
izbūve SC „Imanta” un - biokurināmā katlu ar jau-
du 2x4 MW uzstādīšana SC “Daugavgrīva”. Attīstot 
siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem ener-
goresursiem, projektu realizācijas rezultātā, plā-
nots biokurināmā daļas pieaugums kopējā kurinā-
mā bilancē no pašreizējā 30% līdz teju 50%.

Šajos projektos ietvertas šobrīd jaunākās teh-
noloģijas, kas ne tikai ir efektīvas no ražošanas vie-
dokļa, bet arī ir videi draudzīgas, piemēram, uz-
stādot dūmgāzes attīrīšanas iekārtas, ietekme uz 
apkārtējo vidi ir ārkārtīgi minimāla,  kas mums kā 
atbildīgam uzņēmumam ir ļoti svarīgi! 
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Viedoklis

Misija 
Nodrošināt Rīgu ar dro-

šu, kvalitatīvu, videi draudzī-
gu un ilgtspējīgu centralizētu 
siltumapgādi.

Vīzija 
Veicināt centralizētās sil-

tumapgādes attīstību un būt 
labākajam prakses parau-
gam Latvijā un Baltijā.

Mērķi
Palielināt centralizētās 

siltumapgādes konkurēt-
spēju un nodrošināt patē-
rētājiem kvalitatīvu servisa 
līmeni.

Panākt augstu siltum-
apgādes drošību, izmanto-
jot modernas un efektīvas 
siltumapgādes tehnoloģijas.

Attīstīt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
siltumenerģijas un elektro-
enerģijas ražošanā, veicot 
kurināmā diversifikāciju.

Vērtības
Pieejamība un atklā-

tība  – 24  stundas diennaktī 
un 7 dienas nedēļā esam pie-
ejami klientiem pa bezmak-
sas klientu palīdzības tālru-
ni 80000090. Esam atklāti un 
pretimnākoši, risinām saisto-
šus jautājumus un veicinām 
pieredzes apmaiņu.

Atbildīga attieksme  – 
rīdziniekiem nodrošinām 
drošu un kvalitatīvu siltum-
apgādi, uzņemamies perso-
nisku atbildību par ikvienu 
veicamo darbu. Darbinieki ir 
mūsu vērtība, kas godprātīgi 
pilda savus pienākumus.

Uzticamība  – mēs pil-
dām dotos solījumus un dar-
bojamies ilgtermiņā, tāpēc 
klienti un darbinieki uz mums 
var paļauties.

Efektīva ražošana  – 
inovatīvu un efektīvu tehno-
loģiju ieviešana, profesionāla 
pieeja, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus.

Pārmaiņas attīstībai

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 
priekšsēdētājs Normunds Talcis

AS “RĪGAS SILTUMS” prioritāte 
vienmēr bijusi un būs efektīvi 
pakalpojumi klientiem.



3

Aktuāli

Uzzini vai Tavā mājā ir parāds par piegādāto siltumenerģiju

Apkures sezona noslēgusies

Vasara – īstais brīdis radiatoru maiņai

Ja dzīvojamas mājas pār-
valdnieks ilgstoši neveic mak-
sājumus par piegādāto sil-
tumenerģiju, par izveidojušos 
situāciju tiek informēti  mājas 
dzīvokļu īpašnieki. Šīs vēstu-
les tiek nosūtītas informatīvā 
nolūkā – būt savlaicīgi infor-
mētiem par to, ka AS “RĪGAS 
SILTUMS” nav saņēmis samak-
su pilnā apmērā par sniegta-
jiem pakalpojumiem, un aici-
not dzīvokļu īpašniekus aktī-
vāk iesaistīties savas dzīvoja-
mās mājas pārvaldīšanā.

Sākot ar 2019.gada februāri 
AS “RĪGAS SILTUMS” mājas lapā 
www.rs.lv sadaļā Iedzīvotājiem 

ir iespēja iegūt informāciju par 
norēķiniem daudzdzīvokļu dzī-
vojamās ēkās, kā arī no 2019.
gada aprīļa ir uzsākta objektu 
pārvaldnieku/īpašnieku infor-
mēšana elektroniski, nosūtot 
atgādinājumu par parāda esa-
mību uz pārvaldnieka/īpašnie-
ka norādīto e-pasta adresi. 

Turpinot veikt preventīvos 
pasākumus, 2018./2019.finanšu 
gada apkures sezonā namu pār-
valdniekiem tika izsūtītas 4 121 
(iepriekšējā apkures sezonā: 
1 819) informatīvas vai brīdināju-
ma vēstules par parāda esamību. 

Papildu informāciju par ak-
tuālajiem parādiem dzīvokļu 

īpašnieki var saņemt arī AS 
“RĪGAS SILTUMS” Klientu apkal-
pošanas daļā darba dienās no 
plkst.8.00 līdz plkst.16.00, piekt-
dienās un pirmssvētku dienās 

no plkst.8.00 līdz plkst.15.00, 
zvanot pa tālruņiem 67017307, 
67017269, 67017312, 67017319, 
67017320.
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Šogad apkures sezo-
na noslēdzās 24.aprīlī un 
tā ilga 202 dienas. Vērtējot 
no normatīvu viedokļa, pēc 
dienu skaita tā īpaši neizcē-
lās – Latvijas Būvnormatīvu 
“Būvklimatoloģija” nosaka, ka 
apkures sezonas vidējais ga-
rums ir 203 dienas.

Kaut arī apkures sezona ir 
beigusies, jāatzīmē, ka ir klienti, 

kuri apkuri neatslēdz arī vasa-
ras mēnešos, lai arī drēgnajās un 
lietainajās vasaras dienās mā-
joklī pastāvīgi būtu komfortab-
li, ko nodrošina praktiski visās 
Rīgas ēkās uzstādītie individu-
ālie automatizētie siltummezgli. 

Visaukstākie mēneši šose-
zon bija decembris un janvāris, 
bet februāris, kas parasti arīdzan 
ir vēss, bija samērā silts: vidējā 

āra gaisa temperatūra šajā ap-
kures sezonā bija +2,9 0C, savu-
kārt pagājušajā tā bija +2,00C. 
Klientiem nodotais siltumener-
ģijas apjoms ir nedaudz pieau-
dzis:  iepriekšējā apkures sezonā 
tas bija 2,77 milj. megavatstun-
du (MWh), savukārt šajā apku-
res sezonā tas ir 2,82 milj. MWh.

Vidējais siltumenerģi-
jas tarifs Rīgā šajā apkures 

sezonā bija nemainīgs, un 
tas joprojām ir  zemākais 
starp Latvijas lielajām pil-
sētām un Baltijas valstu 
galvaspilsētām.

Paldies mūsu klientiem 
par sadarbību, veiksmīgi 
noslēdzot kārtējo apkures 
sezonu!

RS

Vasaras sezona ir īstais laiks, 
kad sakārtot centrālapkuri un, 
iespējams, ne tikai iztīrīt, bet arī 
nomainīt radiatorus.

Lai veiktu radiatoru nomai-
ņu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, 
dzīvokļu īpašniekiem ir jāievēro 
zināma kārtība. Tas nozīmē, ka 
pirms nodoma veikt šos darbus 
ir nepieciešams izstrādāt tehnis-
ko projektu, kuru izgatavoša-
nu veic siltumapgādes sistēmu 
projektēšanā sertificēti speciālis-
ti. Tehniskā projekta izstrāde ne-
pieciešama, lai veicot radiatoru 
nomaiņu ēku dzīvokļu īpašnie-
ki šos darbus izpildītu tehniski 
pareizi un to nomaiņa neiespai-
dotu turpmāku apkures sistē-
mas funkcionēšanu. Pēc tehnis-
kā projekta izstrādes, tas saska-
ņojams ar ēkas apsaimniekotāju. 

Lai uzsāktu radiatoru nomai-
ņu pēc saskaņojuma saņemša-
nas no ēkas apsaimniekotāja, ir 

nepieciešams veikt apkures sis-
tēmas attiecīgo stāvvadu atslēg-
šanu un iztukšošanu, bet pēc 
darbu pabeigšanas tā pieslēg-
šanu, uzpildīšanu ar siltumnesē-
ju un veikt remonta laikā skartā 
posma savienojumu vietu blīvu-
ma pārbaudi. 

Ēkās, kurās iekšējo siltumap-
gādes sistēmu tehnisko apkalpi 
veic AS „RĪGAS SILTUMS”, iepriekš 
minētos darbus nodrošina uzņē-
muma darbinieki. Radiatoru no-
maiņu ēkās var veikt tikai kvalifi-
cēti speciālisti. Radiatoru nomai-
ņas kārtību privātmājā nosaka tās 
īpašnieks.

Katru gadu ēkās, kurās teh-
nisko apkalpi veic AS „RĪGAS 
SILTUMS”, septembra mēnesī 
tiek pabeigta ēku siltumapgā-
des sistēmu sagatavošana ap-
kures sezonai. Tas nozīmē to, ka 
vispiemērotākais laiks radiato-
ru maiņai ir vasaras periods līdz 

apkures sezonas sākumam, pre-
tējā gadījumā, lai veiktu minētos 
darbus, ir nepieciešams atslēgt 
apkuri ne tikai dzīvoklim, bet 
arī pārējiem ēkas dzīvokļiem, 
kas atrodas virs vai/un zem šī 
dzīvokļa.

Kā taupīt siltumu jau nāka-
majā apkures sezonā?

Radiatori jāatbrīvo no aizka-
riem, mēbelēm vai citiem priekš-
metiem, kas traucē to optimālu 
siltumatdevi. 

 Aiz radiatoriem var novietot 
siltumu atstarojošu materiālu. 
•	 Pirms apkures sezonas ra-

diatori kārtīgi jāiztīra ar 
putekļusūcēju. 

•	 Apkures sezonā noteikti ne-
pieciešama telpu vēdinā-
šana, lai ielaistu svaigu gai-
su un neradītu kondensā-
ta veidošanos, telpas vēdi-
nāt īsu brīdi un intensīvi. 
Nevajadzētu bez vajadzības 

turēt atvērtus logus un dur-
vis kāpņu telpās un citās 
koplietošanas telpās. 

•	 Lai samazinātu siltuma zudu-
mus, taupītu siltumu un tā-
dējādi samazinātu apkures 
rēķinus, jānoblīvē bēniņu lū-
kas, jāiestiklo bēniņu un pag-
rabu logi, jānodrošina kāp-
ņu telpas ar dubultajām dur-
vīm un mehāniskajiem durvju 
aizvērējiem.

•	 Iesakām nomainīt nekva-
litatīvus un bojātus logus 
pret jauniem. Ja nav iespē-
jas to paveikt, jānoblīvē 
logu spraugas, ievietojot sil-
tinošu blīvējumu. Dzīvokļu 
īpašniekiem ēkas norobe-
žojošo konstrukciju nepil-
nības būtu jānorāda savam 
ēkas pārvaldniekam, lai tas 
tālāk var nodrošināt ēkas 
sakārtošanu.  

RS 
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Saistībā ar plānotajiem ceļa seguma atjaunošanas darbiem, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi A.Čaka ielā ir uzsāk-
ta siltumtīklu maģistrāles posma pārbūve no A.Čaka un Alauksta 
ielu krustojuma līdz A.Čaka ielai 56. Šie siltumtīkli ekspluatācijā ir 
kopš 1960.gada. To ekspluatācijas laikā ir konstatētas 16 siltum-
nesēja noplūdes. Siltumtīklu dzelzsbetona konstrukcijas nav her-
mētiskas un nenodrošina siltumtīklu cauruļvadus no ārējās vides 
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Aktuālais siltumtīklos 

Rīdzinieki jautā – kur tiek veikti apjomīgākie 
remontdarbi siltumtīklos

Lai paaugstinātu centralizētās sil-
tumapgādes drošību, samazinātu sil-
tumenerģijas zudumus pārvadē un at-
slēgumu ilgumu, nodrošinātu siltum-
tīklu darbību atbilstoši izstrādātiem 
hidrauliskiem režīmiem, beidzoties 
apkures sezonai AS „RĪGAS SILTUMS” ir 
uzsākusi plānotos siltumtīklu pārbūves 
darbus. 

Siltumtīklu pārbūve A. Čaka ielā 

Siltumtīklu pārbūve 
Dzelzavas ielā

Siltumtīklu pārbūves posms A.Čaka ielā

nelabvēlīgās ietekmes. Siltumizolācija tajos ir nosēdusies un vairs 
neatbilst Latvijas būvnormatīvu prasībām, kas ir par iemeslu pa-
augstinātiem siltuma zudumiem. Šajā posmā demontēsim vecos 
cauruļvadus, noslēgarmatūru, dzelzsbetona kanālus un izbūvējot 
siltumtīklus ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, tādējādi sama-
zinot siltuma zudumus.

Ņemot vērā lielos darbu apjomus , siltumtīklu pārbūve sadalī-
ta trīs posmos:
 no Alauksta ielas 4 līdz A.Čaka ielai 110;
 no A.Čaka ielas 110 līdz A.Čaka ielai 82/84;
 no A.Čaka ielas 82/84 līdz A.Čaka ielai 56.

Pārbūvējamais siltumtīklu posms ir viens no noslogotākajiem 
siltumtīklu posmiem TEC-1 un TEC-2 siltumapgādes zonā un nodro-
šina siltumenerģijas piegādi aptuveni 1 100 abonentiem A.Čaka un 
Marijas ielu rajonā. 

Darbus plānots pabeigt septembrī.

Kohēzijas fonds

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 
uzsākta siltumtīklu maģistrāles posma Dzelzavas ielā no Lielvārdes 
ielas līdz Ilūkstes ielai pārbūve. Siltumtīkli ekspluatācijā ir kopš 1971.
gada. Ilgās ekspluatācijas un augstā gruntsūdens līmeņa dēļ siltum-
tīklu cauruļvadi diametrā 1200 mm, siltumtīklu balstu metāla kons-
trukcijas ir korodējušas (sarūsējušas), bojātas, siltumizolācijas siltum-
pretestība ir samazināta, tādējādi ir paaugstināti siltuma zudumi. 

Šis projekts ir unikāls, jo pirmo reizi Baltijā tiks veikta sil-
tumtīklu posma pārbūve bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot 
rūpnieciski izolētas caurules ar diametru 1200 mm. 



Pārbūvējamais siltumtīklu posms ir viens no noslogotākajiem sil-
tumtīklu posmiem un nodrošina siltumenerģijas piegādi 1 256 ēkām 
Purvciema mikrorajonā, apgabalā starp Brīvības ielu un Valmieras 
ielu, Centrāltirgus rajonā un Vecrīgā. Veicot siltumenerģijas pārva-
di no TEC 1 vai TEC2,  siltumtīklu posms nodrošina ar siltumenerģi-
ju arī lietotājus Brīvības ielā, Gaujas ielā, Rusova ielā, Skanstes ielā, 

Eksporta ielā. Savukārt TEC-1 apturēšanas gadījumā ar siltumener-
ģiju tiek nodrošināti rīdzinieki līdz pat Sarkandaugavai. 

Darbus plānots pabeigt augustā.
Kā tiek izvēlēti siltumtīklu posmi, kuros veicami 

remontdarbi?
Plānojot remontdarbus siltumtīklos, par pamatu ņemta siltum-

tīklu bojājumu statistika, tehniskais stāvoklis. Līdz nākamajai apku-
res sezonai plānots pārbūvēt tos siltumtīklu posmus, kuros neap-
mierinošā tehniskā stāvokļa dēļ siltuma zudumi un ūdens noplūde 
var pārsniegt normatīvos lielumus, kā arī siltumtīklu posmus, kas 
šķērso vai atrodas zem ielu braucamajām daļām, lai pēc plānota-
jiem ceļa seguma atjaunošanas darbiem izvairītos no nevēlamiem 
siltumtīklu remontdarbiem.

Svarīgi , ka nu jau vairākus gadus siltumtīklu remontdarbu plāni 
tiek savlaicīgi (gadus pirms) saskaņoti ar Rīgas domes atbildīgajām 
institūcijām, lai vispirms veiktu inženierkomunikāciju nomaiņu un 
tikai tad segumu atjaunošanu ielās. 

Kādi ir ieguvumi, veicot siltumtīklu remontdarbus?
Pirmkārt – tā ir siltumapgādes sistēmas drošība! Negribas pat ie-

domāties situāciju, ja notiek nopietna avārija siltumīklos pie mīnuss 10 
grādiem, kad sasalšanas process ir nenovēršams. Otrkārt, uzņēmums 
daudz efektīvāk pārvada siltumenerģiju, samazinot siltumzudumus 
kas ir svarīgi kā ekonomiski, tā arī esam aizvien draudzīgāki videi! 

Vai rīdziniekiem tagad visu vasaru būs jāiztiek bez karstā 
ūdens?

 Ja kādreiz rīdzinieki siltumtīklu remontdarbu laikā (vairākus 
vasaras mēnešus) dzīvoja bez karstā ūdens, tad mūsdienās šāda 
situācija vairs nav iedomājama.  Domājot par iedzīvotāju ērtī-
bām, remontu darbu laikā tiek veikti dažādi tehniski risināju-
mi un izbūvēti pagaidu siltumtīkli , lai siltais ūdens būtu VISIEM 
rīdziniekiem!

Tā remontdarbu laikā Čaka ielā netiks atslēgti aptuveni 200 abo-
nenti un ar karsto ūdeni nodrošināti vairāk kā 3 000 dzīvokļi.

Savukārt Dzelzavas ielā , izbūvējot pagaidu siltumtīklus un uz-
stādot blīvripas, remontu darbu laikā ar karsto ūdeni tiks nodroši-
nātas 146 ēkas. 

Šogad ir plānots pārbūvēt 6,05 km siltumtīklu, tajā skaitā 5,46 
km bezkanāla tehnoloģijā. 

Rīgas Daugavas Labajā krastā 5,10 km, tajā skaitā 4,72 km bez-
kanāla tehnoloģijā. 

Rīgas Daugavas Kreisajā krastā 0,95 km, tajā skaitā 0,74 km 
bezkanāla tehnoloģijā.

Kopējais siltumtīklu garums Rīgā ir ap 800 km, no tiem 693 
km ir AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā , no tiem pārbūvēti 430 km

107 km ir citu īpašumā esošie siltumtīkli.

RS
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Aktuālais siltumtīklos 

Siltumtīklu pārbūve Dzelzavas ielā

Pagaidu siltumtīkli

Siltumtīklu pārbūve Dzelzavas ielā

Siltumtīklu pārbūves posms Dzelzavas ielā
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Aktuālais siltumavotos

Efektivitāte un videi draudzī-
gas tehnoloģijas, tā varētu rak-
sturot divus jaunos AS “RĪGAS 
SILTUMS” attīstītos enerģētikas 
projektus ražošanā. 

E S  l ī d z f i n a n s ē j u m a 
piesaiste

Saskaņā ar 2017.gada 7.mar-
tā apstiprinātajiem MK notei-
kumiem Nr.135 „Darbības pro-
grammas „Izaugsme un nodar-
binātība” 4.3.1. specifiskā atbal-
sta mērķa „Veicināt energoefek-
tivitāti un vietējo AER izmanto-
šanu centralizētajā siltumapgā-
dē” pirmās projektu iesniegu-
mu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumiem, izmantojot ES 
Kohēzijas fondu līdzfinansēju-
mu, AS “RĪGAS SILTUMS” rea-
lizē divu jauno modernu bio-
kurināmā katlu māju izbūves 
projektus:

• biokurināmā katlu mājas 
ar katlu jaudu 40 MW izbūve SC 
„Imanta”;

• biokurināmā katlu ar jau-
du 2x4 MW uzstādīšana SC 
“Daugavgrīva”.

Pieaugs biokurināmā 
apjoms 

SC “Imanta” biokurināmā kat-
lu mājas izbūves projekts ir jau 
uzsākts 2018.gada oktobrī un to 
paredzēts pabeigt 2020.gadā, SC 
“Daugavgrīva” projekts ir uzsākts 
2018.gada jūlijā un to paredzēts 
pabeigt 2019.gadā. Projektu 
realizācijas rezultātā tiek plānots 
biokurināmā daļas pieaugums 
kopējā kurināmā bilancē no paš-
reizējā 30% līdz pat 50%.

Abus projektus vieno tas, ka 
tiek izmantots biokurināmais, 
tiek izmantoti vismodernākie 
tehniskie risinājumi, taču ir at-
šķirības siltumavotu darbības 
plānošanā. 

Nē- mazutam!
SC ”Imanta” biokurināmā 

katlu māja tiek izbūvēta kā at-
sevišķi stāvošs situmavots de-
montētās mazuta saimniecī-
bas vietā. Katlu māja darbosies 
kopējā Rīgas Daugavas Kreisā 
krasta siltumapgādes sistēmā 
pastāvīgi apkures periodā un 
periodiski vasaras periodā, kad 

nedarbosies SC “Zasulauks”  bio-
kurināmā katls un SC “Imanta” 
koģenerācijas energobloks. 
Katlu mājai nav paredzēts pa-
stāvīgs dežūrpersonāls, tā tiks 
uzraudzīta no SC “Imanta” pults.

SC “Daugavgrīva” biokuri-
nāmā katlus paredzēts izvietot 
esošajā katlu ēkā, demontējot 
novecojušos katlus KVGM-10 un 
izbūvējot jaunu automatizētu 
slēgtu kurināmā noliktavu ar til-
pumu 3 dienu darbam. Atšķirībā 
no SC “Imanta”, SC “Daugavgrīva” 
darbojas atsevišķā siltumap-
gādes sistēmā kā vienīgais sil-
tumavots un biokurināmā kat-
liem būs jādarbojas pastāvīgi 
visu gadu. Gāzes katlu izman-
tošana paredzēta tikai apkures 
periodā pie negatīvām ārgaisa 
temperatūrām.

Jaunākās tehnoloģijas
Abu katlu māju izbūvē tiek 

izmantoti jauni tehniskie risinā-
jumi, kas nav pielietoti citos uz-
ņēmuma siltumavotos. Sūkņiem 
tiek paredzēts izmantot sinhro-
nās reluktances bezmagnēta 
motorus (SynRM - Synchronous 
reluctance motors) ar mainīga 
ātruma inventoriem vai frek-
venču regulētājiem, kas indus-
triālajā tirgū tika ieviesti nesen 
un iegūst arvien lielāku popula-
ritāti. Tie spēj sasniegt ļoti aug-
stu efektivitātes līmeni un iegūt 
IEC 60034-30 standarta mak-
simālo efektivitātes klasi (IE4). 
SynRM motora tehnoloģija rak-
sturojas ar veselu rindu priekšro-
cībām, salīdzinot ar asinhrona-
jiem motoriem. Īpaši būtiska ir 
priekšrocība ir augstas efektivi-
tātes nodrošināšana arī pie ze-
miem apgriezieniem un zemām 
slodzēm, kas raksturīga ir siltu-
ma tīkla, tīkla piebarošanas un 
cirkulācijas sūkņiem, strādājot 
mainīgu slodžu režīmos. 

Katram no realizējamajiem 
projektiem ir arī savas tehnis-
kas īpatnības, kas ir interesan-
tas siltumapgādes speciālistiem. 
SC “Imanta” paredzēts izmantot 
īpaši modernu Dānijā ražotu kat-
lu ar daļēji katlā integrētu priekš-
kurtuvi. Priekškurtuvei ir ar katla 

ekrāncaurulēm dzesējamas sie-
nas, ar siltumnesēja ūdeni dzesē-
jams ārdu režģis un leģēta tērau-
da ārdi. Priekškurtuvē tiek padots 
uzsildīts gaiss. Šādi tehniskie risi-
nājumi paaugstina katla efektivi-
tāti aptuveni līdz 2%, salīdzinot 
ar tradicionāliem katliem, kas ap-
rīkoti ar atsevišķu priekškurtuvi.

SC “Imanta” biokurināmā 
katlu mājai paredzēta slēg-
ta kurināmā noliktava ar apjo-
mu  3 diennakšu darbam, kas 
aprīkota ar diviem greiferiem. 
Greiferu darbības princips at-
šķirsies no SC “Zasulauks”, jo 
tie kurināmo pārbērs no pie-
ņemšanas bedres uz noliktavu 
un kustīgo grīdu, nevis pa tie-
šo kurināmā padeves uz kat-
lu sistēmā. Pašu greiferu kons-
trukcija arī būs atšķirīga, jo tiks 
pielietots divdaļīgais satvērēja 
kauss (dual scoop), kas ir par 1,6 
tonnām vieglāks par tradicio-
nālo sešdaļīgo satvērēja kausu. 
Līdz ar to greifera krānam ir ze-
māks elektroenerģijas patēriņš, 
kā arī nedaudz lielāks darbības 
ātrums, kas nodrošinās tā stun-
das ražīguma pieaugumu par 6 
÷ 10%. Greifera krānam tiks pa-
redzēta jaunākās paaudzes po-
zicionēšanas sistēma.

Visaugstākās vides aizsar-
dzības prasības

Abās katlu mājās ir piemē-
rotas visaugstākās vides aizsar-
dzības prasības – papildus tiem 
risinājumiem, kas tiek izmantoti 
esošajās katlu mājās, ir paredzē-
ti NOx samazināšanas pasākumi, 

iesmidzinot amonjaku vai kar-
bamīdu dūmgāzes.

SC “Daugavgrīva” bioku-
rināmā katlu mājai paredzēts 
uzstādīt atšķirīgas konstruk-
cijas dūmgāzu kondensatoru. 
Uzstādāmais dūmgāzu kon-
densators konstruktīvi veidots 
kā lielas sildvirsmas nerūsējo-
šā tērauda cauruļu siltummai-
nis, kas nodrošinās augstu sil-
tuma ražošanas efektivitāti pa-
teicoties dziļai dūmgāzu un 
ūdens tvaiku dzesēšanai zem 
rasas punkta. Aizejošās dūm-
gāzes tiks nodzesētas līdz tem-
peratūrai, kas tikai par 3 ºC pār-
sniegs siltumtīkla ūdens at-
gaitas temperatūru. Citos AS 
“RĪGAS SILTUMS” siltumavotos 
dūmgāzu kondensatoriem ir 
atsevišķs siltumapmaiņas kon-
tūrs ar ārpus dūmgāzu trakta 
izvietotu siltummaini. Jaunums 
ir arī tas, ka dūmgāzu attīrīšanai 
pirms dūmgāzu kondensatora 
tiks paredzēts nevis elektrofiltrs, 
bet maisa (kabatu) filtrs, kas no-
drošinās visaugstāko attīrīšanas 
līmeni no cietajām daļiņām.

Abās biokurināmā katlu mā-
jās pelnu un izdedžu transpor-
tēšanai no kurtuvēm un katliem 
tiek pielietota “mitrā” tipa pel-
nu transportieri, kas nodrošinās 
pelnu un izdedžu dzēšanu un 
novērsīs putekļu izdalīšanos ap-
kārtējā vidē. Pelni un izdedži tiks 
uzkrāti izvešanai slēgta tipa pel-
nu konteineros, kas arī tiks noro-
bežoti no apkārtējās vides.
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AS “RĪGAS SILTUMS” plāno līdz 2021.gadam sasniegt 
biokurināmā īpatsvaru savā bilancē līdz pat 50%!
Biokurināmā katlu izbūves projekti SC “Imanta” un SC “Daugavgrīva”

SC “Imanta” vizualizācija



Centralizētās siltumap-
gādes zonas paplašināšana 
ārpus Rīgas teritorijas ir bū-
tisks panākums AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbības vēsturē, 
uzņēmums var lepoties ar to, 
ka ilggadēji sadarbības part-
neri un klienti ir novērtējuši 
AS “RĪGAS SILTUMS” kā stabilu 
uzņēmumu, un vēlas sadarbo-
ties, nodrošinot siltumapgādi 
būvprojektos ne tikai Rīgas 
robežās, bet arī ārpus tās.

Lielākais nekustamo īpa-
šumu attīstītājs dzīvojamo ēku 
segmentā SIA “Bonava Latvija” 
2019.gada sākumā uzsāka jaunu 
un vērienīgu daudzīvokļu dzīvo-
jamo ēku kvartāla “Dreilinga mā-
jas” būvniecību Stopiņu novadā 
pie Rīgas robežas. Tikko nosvi-
nēti spāru svētki pirmajām di-
vām jaunā kvartāla ēkām, ko 
ekspluatācijā paredzēts nodot 
jau gada nogalē. 

AS “RĪGAS SILTUMS” šova-
sar veiks no Ēvalda Valtera ielas, 
Rīgā, (pa perspektīvo izbūvēja-
mo Dzelzavas ielu) līdz Stopiņu 
novadā, Dreiliņiem, vairāk kā 1 
km siltumtīklu izbūves, lai jau ru-
denī varētu pieslēgt pirmās ēkas 
Rīgas centralizētajai siltumapgā-
des sistēmai. 

Pieslēdzamais jaunais dzī-
vojamo ēku projekts būs apza-
ļumotā un norobežotā teritori-
jā starp Lubānas un Biķernieku 
ielas apļveida krustojumiem 
(paralēli Juglas ielai). Projekta 

pirmajā kārtā šobrīd tiek attīstīti 
166 dzīvokļi, savukārt, noslēdzo-
ties būvniecības posmam, māj-
vieta 700 dzīvokļos būs vairāk 
nekā 2000 cilvēkiem.

Vienlaikus, SIA “Bonava 
Latvija” projekts paredz attīstītu 
infrastruktūru -mūsdienīgu dzī-
vojamo kvartālu ar pilnībā lab-
iekārtotu apkārtējo vidi un plašu 
zaļo zonējumu, atpūtas vietām 
un drošiem bērnu laukumiem, 
kas savstarpēji būs savienoti ar 
gājēju celiņu tīklu. Iedzīvotājiem 
būs pieejama promenāde gar 
Dauguļupīti, kas vijas gar terito-
rijas austrumu robežu un ieplūst 
lielajā dīķī ziemeļaustrumos. 

SIA “Bonava Latvija” jau 
vairāk kā 10 gadus sadarbo-
jas ar AS “RĪGAS SILTUMS” par 
jaunu ēku pieslēgšanu cen-
tralizētajai siltumapgādes 
sistēmai.

Ik gadu SIA ‘’Bonava Latvija” 
vidēji 4 uzbūvētajās ēkās uzsāk 
AS “RĪGAS SILTUMS” siltumener-
ģijas lietošanu. Ēkas ir vienas no 
energoefektīvākajām, kas tiek 
būvētas Rīgā un tās apkaimē, un 
to iedzīvotāji ir izdarījuši parei-
zo izvēli iegādājoties šajās ēkās 
dzīvokļus, jo domājuši un plāno-
joši ilgtermiņā. Siltumenerģijas 
īpatnējais patēriņš ir no 60 līdz 
99 kWh uz 1 m2 gadā. Tas ir labs 
rādītājs, ņemot vērā energoefek-
tivitātes aktualitāti, tās ieviešanu 
un ietekmi uz vides piesārņoju-
ma samazināšanu.

Daudzīvokļu dzīvojamā 
ēku kvartāla “Dreilinga mājas” 
dzīvokļi tiek būvēti, izmanto-
jot augstas kvalitātes būvnie-
cības un apdares materiālus, 
ņemot vērā mūsdienīga cilvē-
ka dzīves stila prasības pret tel-
pu izvietojumu un funkciona-
litāti. Projektā pieejami pārdo-
māta plānojuma 2 līdz 4 ista-
bu dzīvokļi ar plašiem, ērtiem 
balkoniem un mazdārziņiem 
pirmā stāva iedzīvotājiem. SIA 
“Bonava Latvija” ir padomāju-
si par visu, katra dzīvokļa īpaš-
niekam bez papildu samaksas 
būs pieejama individuāla no-
liktavas telpa mantu uzglabā-
šanai. Neskatoties uz tik dau-
dziem papildus ieguvumiem, 
dzīvokļu cenas par kvadrāt-
metru “Dreilinga mājās”  ir vie-
nas no zemākajām Rīgā un 
Pierīgā.

AS “RĪGAS SILTUMS” arī 
nākotnē plāno paplašināt 

centralizētās siltumapgādes sis-
tēmas robežu ārpus Rīgas teri-
torijas. Stopiņu novadā sākums 
bija ar zviedru kompānijas, kas 
piedāvā mājokļa labiekārtoša-
nas risinājumus, tirdzniecības 
centra IKEA pieslēgšanu 2017.
gada nogalē.

Un tuvāko gadu laikā tiek 
plānots pieslēgt ne tikai SIA 
“Bonava Latvija” dzīvojamās 
ēkas, bet arī divus jaunus tirdz-
niecības centrus. 

Savas darbības laikā AS 
“RĪGAS SILTUMS” ir attīstī-
jusies un kļuvusi par vienu 
no vadošajiem siltumapgā-
des uzņēmumiem Latvijā 
un Baltijas valstīs. Šie sa-
sniegumi ir iespējami ti-
kai pateicoties sadarbības 
partneru un klientu uzticī-
bai, iespējai no 1999.gada 
pieslēgt Rīgā centralizēta-
jai siltumapgādes sistēmai 
vairāk kā 800 būvobjektu 
ar kopējo projektēto sil-
tumslodzi apkurei, karsta-
jam ūdeni un ventilācijai 
ap 500 MW. 

AS “RĪGAS SILTUMS” izsaka pa-
teicību saviem sadarbības part-
neriem un klientiem, vēlot veik-
smi, uzsākot jaunus projektus 
un realizējot abpusēji izdevī-
gus, mūsdienīgus tehniskos ri-
sinājumus, kā arī Stopiņu no-
vada Domei par lēmumu atļaut 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas izbūvi jaunu būvojek-
tu pieslēgšanai novada teritori-
jā un saņemt licenci par siltum-
enerģijas pārvades un sadales 
zonas paplašināšanu. 
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 Jaunie klienti

AS “RĪGAS SILTUMS” turpina paplašināt centralizētās 
siltumapgādes zonu ārpus Rīgas

Daudzdzīvokļu dzīvojamais ēku kvartāls “Dreilinga mājas”

Tirdzniecības centrs IKEA



AS “RĪGAS SILTUMS” dar-
binieki, 10.maijā pulcējās 
Ropažu novadā, lai ar lielu 
entuziasmu stādītu priedītes, 
dodot savu ieguldījumu ap-
kārtējās vides saglabāšanā un 
kaitīgo izmešu samazināšanā.

Mežu AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki stāda jau piekto gadu 
pēc kārtas, un ar katru gadu stā-
dīt gribētāju skaits strauji pie-
aug – šogad piedalījās 200 uz-
ņēmuma darbinieki. Ja pirms 
četriem gadiem tika iestādīts 
2 000 priedīšu, tad pērn – jau  
16  000, savukārt šogad iestā-
dām rekordlielu skaitu 20  000 
priedīšu. 

Kopā piecu gadu laikā 
AS “RĪGAS SILTUMS” darbinie-
ki iestādīja 50 000 priedīšu, kas 
pēc 60 gadiem sniegs mums vi-
dēji ap 2 500 kubikmetru kok-
snes un nākotnē šī mežaudze 
spēs dienā saražot ap 10 000 kg 
skābekļa.

Meža stādīšana ir viens 
no atbildīgas un ilgtspējīgas AS 
“RĪGAS SILTUMS” vides politikas 
pasākumiem – sākot ar videi 
un cilvēkiem draudzīgu siltum-
enerģijas ražošanas procesu, 
ieviešot un uzstādot jaunākās 
inovatīvās iekārtas un pastāvīgi 
samazinot kaitīgo izmešu apjo-
mu, gan palielinot kurināmā bi-
lancē Latvijas teritorijā iegūtos 
atjaunojamos energoresursus, 
gan siltumenerģijas pārvadē ik 

gadu samazinot siltuma zudu-
mus, tāpat arī vairākus gadus AS 
“RĪGAS SILTUMS” izmanto divus 
elektromobiļus.

Ņemot vērā vides aizsar-
dzības nozīmi pasaulē un AS 
“RĪGAS SILTUMS” ražošanas spe-
cifiku, tiek plānots arī turpmāk 

ieguldīt videi draudzīgos un 
apkārtējo vidi uzlabojošos 
projektos.
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Videi draudzīgi

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki iestāda 20 000 
rekordlielu priedīšu skaitu

Padomes priekšsēdētājs 
V. Stepaņenko un Valdes 

priekšsēdētājs N. Talcis

Personāla daļas kolēģi Nekustamā īpašuma daļas un Grāmatvedības kolēģi

AS “RĪGAS SILTUMS” kolektīvs, kuri piedalījās meža stādīšanā

Nē – plastmasai!  Kolēģes no Kancelejas B. Avota, 
D. Gasilova, Sabiedrisko attiecību daļas J. Roze 

un Ekonomikas daļas B. Tīrumniece

Atceries – arī Tu ikdienā 
vari būt videi draudzīgāks:
 Izejot no telpas, izslēdz gaismu,

 Izslēdz datoru, ja nelieto to ilgāk par 2 stundām,

 Neturi atvērtas durvis, taupi siltumu, 

 Nedrukā bez vajadzības,

 Pierakstiem izmanto abas lapas puses,

 Nederīgu papīru ievieto zaļajā kastē – otrreizējai papīra 
pārstrādei,

 Baterijas izmet tām paredzētajos punktos uzņēmuma teritorijā,

 Lietojot biroja ūdeni, nelieto vienreizējās plastmasa glāzes, bet 
ievies savu mīļāko AS “RĪGAS SILTUMS” krūzīti, skaties kā to dara 
Cēsu ielā!

RS
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Dzeja un AS “RĪGAS SILTUMS”, 
iepazīstieties – Jevgeņijs Kuzmins

AS “RĪGAS SILTUMS” ik-
dienas darbā, saskarsmē ar 
saviem kolēģiem retais zina 
mūsu talantus, aizraušanās. 
Tas ir lieliski, ja tie atklājas, 
vai tiek atklāti, un mēs viens 
par otru uzzinām vairāk. Arī 
šajā avīzes numurā turpinām 
par kolēģiem, kas iedvesmo.  
Ražošanas daļā savus pienā-
kumus atbildīgi veic siltum-
tehnisko iekārtu inženieris 
Jevgeņijs Kuzmins, bet tikai 
retais zina, ka viņš ir arī talan-
tīgs jaunais dzejnieks. 

Dzeja un AS “RĪGAS 
SILTUMS”?

AS RĪGAS SILTUMS” strā-
dāju sešus gadus ar mazu as-
tīti. Uzsāku karjeru Remontu 
dienesta atslēdznieka amatā, 
bet šobrīd strādāju Ražošanas 
daļā, nodarbojos ar siltumavo-
tu darbības tehnisko rādītāju 
uzskaiti un analīzi.

Vai ir kādi saskares pun-
kti ikdienas darbam ar dzejas 
rakstīšanu?

Grūti atrast krustpunktus sil-
tumavotu darbības rādītāju uz-
skaitē, analizē un dzejas rakstī-
šanā. Mana attieksme pret šo 
procesu īstenošanu ir līdzīga, 
cenšos padziļināti izpētīt tos 
abus un sasniegt uzstādītos 
mērķus.

Vai talants – rakstīt dzeju 
– Tev jebkad palīdzējis dzīvē? 
Nu piemēram, skolas vai stu-
diju gados, kad varbūt jāstās-
ta” pasaciņas”, kāpēc šis vai 
tas nav paveikts, vai darbā, 
kad jāraksta kāds ziņojums?

Studiju un darba proce-
sā dzejnieka iemaņas neesmu 

pielietojis. Reizēm kolēģi pie-
dāvā uzrakstīt dienesta ziņo-
jumu poētiskā formā, pagai-
dām neesmu piekritis šādam 
izaicinājumam.

Kad sāki rakstīt?  Kas Tevi 
iedvesmo?

Es rakstu jau kādu lai-
ku. Varētu pat teikt, ka sen. 
Divpadsmit gadu vecumā es 
aizrāvos ar rokmūziku, plāno-
ju kļūt par rokzvaigzni, tad sa-
cerēju pirmo dzejoli. Vēlāk biju 
līderis dažās rokgrupās, spēlē-
ju ģitāru, dziedāju un rakstīju 
dziesmas. Šobrīd ģitāru esmu 
nolicis malā un brīvajā laikā 
stiprinu savas prasmes dzejas 
rakstīšanā. Visvairāk mani ie-
dvesmo pati dzīve – tas ir feno-
mens plašā izpratnē, cilvēki – to 
pārdzīvojumi, attiecības, rīcības 
iemesli, pirmatnējā daba. Pētot 
pasauli sev apkārt, cenšos aku-
mulēt enerģiju iekšienē un caur 
personīgās pieredzes prizmu 
meklēju atbildes uz mūžīgiem 
jautājumiem.

Kurš ir Tavs mīļākais dzej-
nieks un kāpēc?

Tas vecums, kad es varēju 
bez šaubām izvēlēties mīļāko 
dzejnieku, muzikantu, aktieri, 
ir pagājis. Ja vajadzētu izvēlē-
ties tikai vienu uzvārdu, tad tas 
ir Josifs Brodskis. Katram dzīves 
posmam var piemeklēt atbilsto-
šu mūziku, gleznas un dzejoļus. 
Šobrīd ir J.Brodska laiks, to es 
izjūtu ar katru organisma šūnu. 
Brodskis ir vairāk nekā talantīgs 
dzejnieks, viņa dzeja ir piepildī-
ta ar spīdošu gaišo enerģiju, kas 
žilbina manas acis. Manu sirdi 
ļoti aizkustina J.Brodska dzīves 

stāsts, tā bija traģēdija, ka viņš 
bija spiests pārcelties dzīvot 
pāri okeānam un cerēja, ka drīz 
izdosies pārvest vecākus pie se-
vis. Pēc pārcelšanās savu mam-
mu un tēvu viņš vairs neredzēja.

Kā tu domā - vai dzejas 
rakstīšanas mākslu var apgūt, 
jeb tas ir Dieva dots talants?

Par maz ir būt talantīgam, 
ja gribi sasniegt virsotnes (vir-
sotņu iekarošanā orientējos 
diezgan labi, pagājušogad 
esmu uzkāpis Kazbekā, kas 
ir virs 5000 metru augstumā) 
ir daudz un cītīgi jāstrādā, jā-
meklē savs unikāls stils, jāmā-
cās pasniegt sarežģītas domas 
vienkārši un lakoniski. Mana 
recepte rakstīšanas mākslas 
apgūšanā ir sekojoša – jāiemā-
cās vērot savu un citu dzīvi no 
malas, jācenšas saglabāt dvē-
selē maza bērna jūtīgumu, tas 
jūtīgums ļaus spilgtāk uztvert 
apkārtējo pasauli, ir jāpievērš 
mazāk uzmanības objektu ārē-
jam izskatam, vairāk to struk-
tūrai un kodolam. Gandrīz aiz-
mirsu, vēl ir jālasa grāmatas.

Kāda ir Tava dzeja? 
Savu dzeju iedomājos kā 

mazu dzinumu, kurš ir par vāju, 
lai izdzīvotu bez manas palīdzī-
bas (laistīšanas un aizsardzības 
pret insektiem). Dzeja tas ir dzi-
nums, kas ātri aug un ietver sevī 
lielu enerģijas daudzumu (fan-
tastiska siltumspēja). Gadījumā, 
ja es rūpīgi kopšu šo dzinumu, 
nākotnē no dzinuma varētu iz-
augt bagātīgi ražojošs koks. Es 
un dzejas dzinums esam vienots 
veselums un abi tiecamies pēc 
saules.

Kur piedalies ar saviem 
darbiem? 

Esmu piedalījies daudzos 
dzejas lasīšanas, tā saucamos 
slemos (slems – ir dzejnieku 
sacensības, kuros autori lasa 
savus gara darbus), lielākos 
no tiem organizēja: Dzejas 
Dienests, Poetry Latvia, Poetry 
Country, Neorifma.lv. Pēdējā 
slemā man tika piešķirts gada 
dzejnieka tituls un tiražētas 
grāmatas balva. Runājot par 
koncertiem, pēdējo reizi uz-
stājos šogad Medumu pagas-
ta Tautas namā Valentīna die-
nai veltītā pasākumā - ‘’No ma-
nas sirds tavējā’’.

Kāda ir klausītāju reakcija 
– viņiem patīk?

Diemžēl nevaru viennozīmī-
gi galvot, ka visiem klausītajiem 
patīk mana dzeja un tās pasnieg-
šanas veids no skatuves, bet 
ceru, ka neviens nepaliek vienlī-
dzīgs pēc manām uzstāšanās rei-
zēm. Pasākumos pie manis bieži 
pienāk cilvēki, lai paspiestu roku 
un izteiktu pateicību.

Vai esi plānojis izdot arī 
kādu grāmatu?

Uz savu 30 gadu jubile-
ju esmu izdevis dzejoļu krā-
jumu “Palodzes”, (2018.g.), 
ko uzdāvināju radiniekiem 
un draugiem. Šogad aprī-
lī esmu izdevis otro dzejoļu 
krājuma izdevumu, tas saucas 
“Antracīts”(2019.g.). Ja kādam 
ir interese, to var droši iegādā-
ties pie manis. Vēl mani darbi 
ir publicēti dzejas krājumos:  
“Dzejas dienas”, “Pismena”, 
“Daugavpils Dzejas Slameri”.

Apsveicam! 



Rūpējoties par darbinieku ilgtspēju un veselīgu 
dzīvesveidu ikdienā AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki 
piedalās dažādās aktivitātēs - TET Rīgas maratonā, 
Toyota velomaratonā, volejbola turnīros, makšķerē-
šanas sacensībās un citos ar aktīvu dzīves veidu sais-
tītos pasākumos. 

18.-19.maijā Rīgā norisinājās TET Rīgas mara-
tons, kurā kopā ar vairāk kā 38 000 dalībniekiem no 82 
pasaules valstīm piedalījās arī AS “RĪGAS SILTUMS” dar-
binieki un ģimenes locekļi. Dažāda garuma skriešanas 
distancēs bija pieteikušies 80 skrējēji, kā arī 41 skrējējs 
4,2 km Ģimeņu skrējienā.

2.jūnijā norisinājās Toyota Rīga velomaratons, 
kurā piedalījās arī AS “RĪGAS SILTUMS” meistarīgākie 
riteņbraucēji. Lielajā komandu kopvērtējumā, kur tiek 
ņemti vērā četri labākie rezultāti starp dažādiem uz-
ņēmumiem un iestādēm, AS “RĪGAS SILTUMS” ieņēma 
6.vietu, kā arī saņēma specbalvu kā skaitliski viskuplā-
kā Toyota Rīgas velomaratons komanda. 
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Ilgtspējīgi, aktīvi un veselīgi

Valdes priekšsēdētājs N.Talcis pirms TET Rīgas maratona 
uzmundrina komandas kapteiņus un aktīvistus 

Toyota Rīgas velomaratonā saņemta specbalva “Kuplākais darba kolektīvs”

TET Rīgas maratons

Kāds ir Tavs mērķis 
kā dzejniekam, ko vēlies 
sasniegt?

Globāli, mans mērķis kā 
dzejniekam nav sasniedzams, 
jo tas ir nebeidzams cilvēces 
dvēseļu struktūras pētīšanas 
process, bet ja piezemēties 
uz brīdi, es gribētu tālāk attīs-
tīt savas prasmes un tikt pie 
personīga liela dzejas koncer-
ta, kā arī gribētos, lai cilvēku 
skaits, kuru sirdis aizkustina 
mana dzeja, ar gadiem paliek 
lielāks.

Kad Tevi varētu dzir-
dēt arī AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki?

Tuvākajā nākotnē manā 
grafikā nav ieplānoti dze-
jas lasīšanas pasākumi. Mūsu 

darbiniekiem ir iespēja dzirdēt 
un redzēt mani katru darbadie-
nu Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 206. 
kabinetā. Nāciet droši! 

Varbūt vari ieskatam no-
publiskot vienu vai divus 
dzejoļus?

Diemžēl man nav dzejoļu 
latviski, rakstu krieviski, dzeju 
tulkot diezgan sarežģīti. 
Предела нет
Не смогу уснуть, наверное,
Кто-то режет пальцы в кровь
Я предпочитаю жить на 
первое,
А на второе улыбаться сквозь 
стекло
Как наливные яблоки
Много ли надо? Да и надо ли?
Вопросами испытывать свои 
умения

Зарыться в глубине и 
наполнять стихи
И наполнять стихи и их 
творения,
Ежеминутно оставлять 
следы и верить в бога
Ты словно йог но по-другому,
А мне хватает только слога
И сапог подошвы у порога
Оставят пятна на снегу.
Наказывай меня, наказывай 
меня не слишком строго,
Взгляд человека, как рождение 
Вселенной
На небе говорят о море, на 
воде о почве бренной.
Я не смогу уснуть наверняка,
А бабочки стихов уже 
достигли потолка
Предела нет, в моих руках 
твоя рука,

Моя душа ребёнок 
непослушный
С морщинками седого 
старика,
Порой теряю нить, а после... а 
после не найду клубка
Я не боюсь прицелов и 
взведённого курка
Всё это потому, что нет 
предела, и в моих руках твоя 
рука.
И кто-то хочет прошлое 
вернуть, и крутит стрелки 
вспять
Снимай ботинки мы пойдём 
вперёд,
А под ногами воды гладь
Я верю, я верю нам с тобою 
повезёт наверняка.
Предела нет, в моей руке твоя 
рука.

RS



Lepojamies ar AS “RĪGAS SILTUMS” būvuzraugu un mūziķi 
Alvi Andruci un viņa mūzikas kolēģi Aleksandru Eretu - kopā 
Brimstone! 

2018. gadā Brimstone publiku iepazīstināja ar albumu EIGHT, 
kas Latvijā ieguva “Zelta mikrofons” gada balvu un tika atzīts par la-
bāko 2018.gada albūmu elektroniskās un deju mūzikas kategorijā. 

Brimstone mūzikas stils ir future garage. Paši mūziķi stāsta, ka 
savās kompozīcijās bieži neietur pierastos stila kanonus. Katra jaun-
izlaistā relīze ir neparedzama. Viņi ierakstot trekus, nereti izmanto 
dzīvus instrumentus, kas paplašina žanra robežas.

„Mēs nezinām, vai tas ir labi vai slikti, bet no albuma uz albumu 
mēs vienmēr atdzimstam. Tikai tādā veidā mēs varam darīt kaut ko 
interesantu, no kā pašiem uzmet “zoss ādu” un aizrauj elpu.” – saka 
Brimstone.

Alvja radīto mūziku vairāk var dzirdēt šeit https://soundcloud.
com/brimstonmusic

Kopā radīti nu jau četri albumi.
Apsveicam un lai veicas arī turpmākajā mūziķa karjerā! 

RS
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Īpašu atzinību “Lielākais loms” 
ieguva komandas “Labais 

krasts” dalībnieks Igors 
Fjodorovs, noķerot 2.08 kg 

smagu un 67.5 cm garu līdaku.

A. Andrucis saņem balvu

Makšķerēšanas sacensību kopbilde

Mūsu būvuzraugs, mūziķis Alvis Andrucis 
saņem “Zelta mikrofons” gada balvu

11.maijā norisinājās AS “RĪGAS SILTUMS” makšķerēšanas 
sacensības Burtnieka ezerā, kopā komandas noķēra 41 zivi ar 
kopējo svaru 42,04 kg. Burtnieku ezers ir visražīgākais – visas ko-
mandas ar savu lomu.

Pasākumu programmas mērķis ir ilgtspēja - veselīga un sport-
iska dzīvesveida popularizēšana, darbinieku sportisko aktivitā-
šu veicināšana, kolektīva saliedēšana un labāko noskaidrošana.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki Entuziastu 
volejbola līgas kārtējā sezonā

No 2018.gada oktobra līdz 2019.gada maijam AS “RĪGAS 
SILTUMS” komanda Entuziastu volejbola līgas kārtējā sezo-
nā izcīnīja 1.vietu, bet izslēgšanas spēlēs cīņā par pirmo vie-
tu nācās piekāpties sīvākiem konkurentiem komandai “Balons 
Latvija”, turnīrā izcīnot 2.vietu. Šajā sezonā AS “RĪGAS SILTUMS” 
mix volejbola komanda piedalījās Entuziastu volejbola līgas MIX 
2 līgā.

2019.gada 13.aprīlī AS “RĪGAS SILTUMS” komanda pieda-
lījās starptautiskā turnīrā Cēsīs Volley Energetic Tournament 
2019, kurā piedalījās 12 komandas no Latvijas, Lietuvas Igaunijas 
un Somijas. AS “RĪGAS SILTUMS” komanda sparīgā cīņā izcīnīja ie-
spēju spēlēt starp četrām labākajām komandām un ieguva tur-
nīrā 4.vietu.

https://soundcloud.com/brimstonmusic
https://soundcloud.com/brimstonmusic


Klāt ir vasara – bēr-
niem brīvlaiks,  bet AS 
“RĪGAS SILTUMS” darbi-
niekiem karstākais darba 
laiks visās šī vārda nozīmēs.  
Arodbiedrība šajā periodā 
ir gatava sniegt atbalstu sa-
viem biedriem.

Lai bērniem šī vasara 
būtu vēl jautrāka, jāatgādi-
na vecākiem, ka arodbied-
rības biedriem ir iespēja sa-
ņemt atbalstu bērnu atpūtas 
un sporta nometnēm 50 % 
apmērā no kopējās  summas 
-  līdz pat 100 eiro, kā arī pa-
šiem saņemt atbalstu spor-
ta nodarbībām 50% apmērā 
no iztērētās summas (līdz 70 
eiro). 

Visi arodbiedrības biedru 
bērni līdz 12 gadu vecumam 
jau saņēmuši nelielu (10 eiro 
apmēra) dāvaniņu Vispasaules 
bērnu aizsardzības dienā, bet 
bērni ar īpašām vajadzībām – 
20 eiro.

Ja šovasar plānojat veidot 
ģimeni, tad saviem biedriem 
arodbiedrība piešķirs 100 eiro 
kāzu izdevumiem, bet ģime-
nes pieauguma gadījumā - 100 
eiro. Savukārt, ja par vecākiem 
gatavojas kļūt arodbiedrības 
biedra bērna ģimene, var rēķi-
nāties ar  50 eiro lielu atbalstu. 

Jubileju reizēs saviem 
biedriem arodbiedrība ir saga-
tavojusi dāvanu – 30 gadus sa-
sniegušajiem - 30 eiro; 40. - 40 
eiro; 50.- 70 eiro; 60. - 80 eiro, 
bet cienījamo 70 gadu slieksni 
sasniegušajiem - 100 eiro.

Arodbiedrība ir blakus ne 
tikai priecīgos brīžos, bet arī 
smagākās dzīves situācijās. 
Saslimšanas gadījumos ir at-
balsta programma gan saslim-
šanas izdevumu segšanai (50% 
apmēra, līdz 130 eiro), gan me-
dikamentu iegādes izdevumu 
segšanai (50%, līdz 70 eiro). 
Ja veselības uzlabošanas no-
lūkos esat plānojis apmeklēt 
sanatoriju Jantarnij bereg, tad 
arodbiedrība atmaksās 10% 
no iztērētās summas līdz pat 
70 eiro. Tāpat ir paredzēta ma-
teriālā palīdzība neatliekamos 
gadījumos, to piešķir ar īpašu 
arodkomitejas balsojumu, iz-
vērtējot pamatojumu.

Materiālā atbalsta prog-
rammā ir vairāk kā 20 atbal-
sta iespējas. Precīzāku in-
formāciju par tiem var iegūt 
pie arodkomitejas vadītājas 
Allas Kronbergas vai savu 
struktūrvienību arodbiedrī-
bas aktīvistiem.

Ja rodas kādi jautājumi 
vai ieteikumi, priekšlikumi vai 

nepieciešams atbalsts, zvaniet 
arodbiedrības vadītājai Allai 
Kronbergai mob. t. 29807402 
vai rakstiet uz e-pastu: 

arodbiedrība@rs.lv
A S  “ R Ī G A S  S I LT U M S” 

Arodkomitejas priekšsēdētāja 
Alla Kronberga, arodkomitejas 
priekšsēdētāja vietnieks Kalvis 
Kalniņš.
Arodkomitejas sastāvs: 
Inese Strode, Kalvis Kalniņš, 
Laila Freimane, Maigone 
Latipova, Ella Jusupova, Elita 
Skrimble.
Arodbiedrības Padome: 
1.tīklu rajona pārstāvji: 

SC pārstāvji:
1. Eduards Bilde
1. Jānis Jēkabsons
2. Ivars Galilejevs
2. Inta Matule
3. Anita Jevļeva
4. Madara Rieksta 

2. tīklu rajona pārstāvis:
1. Rihards Gribusts
Dienestu un daļu pārstāvji:
1. Jeļena Šķepaste
4. Ilze Kļaviņa
2. Kristīne Kalniņa
5. Uldis Krišāns
3. Gints Sprancis
6. Liāna Ulmane

RS

12

Arodbiedrība

Koplīgums – tiesību nodrošināšanas garants

Pieaug arodbiedrības atbalsts

Konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija 
nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”

LAB Enerģija valdes locekļi Ekonomikas ministrijā

Arodbiedrības mērķis – 
pievērst uzmanību darbinie-
ku vajadzībām, panākt viņu 
ienākumu nepārtrauktu pie-
augumu, darba tiesību aizsar-
gāšanu un tādu sociālo garan-
tiju nodrošināšanu, kas veici-
nātu personības brīvu un vis-
pusīgu attīstību.

Ir ikdienā redzamais un ma-
teriāli taustāmais arodbiedrī-
bas atbalsts saviem biedriem, 
bet ir arī tā sauktā “neredza-
mā” daļa, kas nereti ir grūtākais 
un svarīgākais arodbiedrības 
darbs – darba ņēmēju darba vi-
des un nosacījumu uzlabošana 
uzņēmumā.  

Koplīguma veidošanas pro-
cesā ir iesaistīti trīs sociālie part-
neri – valsts, darba devējs un 
darba ņēmējs. 

15.maijā notika visu part-
neru konference, kas bija veltī-
ta jautājumam par koplīguma 
nozīmi valsts ekonomikā, tā ie-
tekmi uz godīgu konkurenci, 
nozares uzņēmējdarbības vi-
des sakārtošanu un regulēju-
miem, kas veicinātu koplīgumu 
slēgšanas kultūras attīstību un 
arvien plašāku koplīgumu ievie-
šanu valstī.

Konferenci vadīja Valsts 
kanceleja, Valsts Kontroles, 
Ekonomikas ministrija, Finanšu 
ministrijas amatpersonas. Darba 
ņēmējus pārstāvēja Latvijas 
brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS), kuras sastāvā ir arī AS 
“RĪGAS SILTUMS” arodbiedrī-
ba.  Tika uzsvērts galvenais pa-
nākums – ģenerālvienošanās 
ar valsti, ko panāca būvnieku 

arodbiedrība un kas ir saistoša 
visiem šajā nozarē strādājoša-
jiem. LBAS turpinās strādāt pie 
tā, lai šāda labā prakse valstī tur-
pinātos. Tika izteikta cerība, ka šī 

instrumenta prasmīga pielieto-
šana radīs ilgtspējīgu darba vidi, 
kurā darbinieki vēlēsies strādāt 
un jutīsies droši.

RS

mailto:arodbiedrība@rs.lv
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AS “RĪGAS SILTUMS” ir iekļauta Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) “Baltā saraksta” Zelta līmenī

AS “RĪGAS SILTUMS” 
Valdes locekle Birute Krūze: 
“AS “RĪGAS SILTUMS” vienmēr 
īstenojusi godīgu un atbildīgu 
uzņēmējdarbību. Esam attīstī-
juši uzņēmumu, rūpīgi ievērojot 
noteiktās likuma normas un dis-
ciplinēti nomaksājot visus valstī 
noteiktos nodokļus. AS “RĪGAS 
SILTUMS” sociālajās apdrošinā-
šanas iemaksās un iedzīvotāju 
ienākuma nodoklī kopā ik gadu 
nomaksā vairāk nekā 8 milj. eiro.

Baltajā sarakstā esam 
kopš tā izveides. Esam gan-
darīti, ka šobrīd tā darbība ir 

paplašinājusies, un tas ļauj 
mums izmantot programmas 
plašās priekšrocības.

AS “RĪGAS SILTUMS” ir so-
ciāli atbildīgs uzņēmums, ko 
apliecina arī Zelta kategorija 
“Ilgtspējas indeksā”.

Šos sasniegumus mēs ne-
spētu paveikt bez mūsu dar-
biniekiem, kas godprātī-
gi un ar aizrautību veic savus 
pienākumus.”  

VID publiskotā informācija 
liecina, ka padziļinātās sadarbī-
bas programma jeb “Baltais sa-
raksts” izveidots, lai veicinātu 
ciešāku un efektīvāku sadarbī-
bu ar atbildīgiem nodokļu mak-
sātājiem. Kopš šī gada 1.janvā-
ra Padziļinātās programmas 

dalībnieki atkarībā no to dar-
bības apjoma tiek grupēti tri-
jos līmeņos – zelta, sudraba un 
bronzas. Šobrīd programmas 
dalībniekiem ir pieejamas da-
žādas Valsts ieņēmumu dienes-
ta sniegtās priekšrocības.

Programmas priekšrocības 
ir saistītas ar saīsinātiem ter-
miņiem, kādos programmas 
dalībnieki saņem VID atbildes 
un konsultācijas, PVN atmak-
su, speciālo atļauju (licenci) ko-
mercdarbībai ar akcīzes precēm, 
kā arī attaisnoto izdevumu at-
maksu Zelta līmeņa uzņēmuma 
darbiniekiem. Tās attiecas arī uz 
parādu piedziņu, kases aparā-
tu apkalpošanu un akcīzes no-
dokļa vispārējo nodrošinājumu. 

Priekšrocības atkarīgas no līme-
ņa, kurā uzņēmums iekļauts. 

Dalību attiecīgajā sadarbī-
bas programmas līmenī VID ko-
mersantam piedāvā automātis-
ki, pamatojoties uz pirms tam 
VID informācijas sistēmās veik-
to izvērtēšanu. 

 Programmu plānots attīs-
tīt un nākotnē dažādas priekš-
rocības tās dalībniekiem va-
rētu piedāvāt arī citas valsts 
iestādes.

Programmas dalībnieki, 
vērtēšanas kritēriji, priekšro-
cības un cita informācija pie-
ejama VID tīmekļa vietnes sa-
daļā “Padziļinātās sadarbības 
programma”.

RS

Par tradīciju kļuvusi AS “RĪGAS SILTUMS” dalība Muzeju naktī
Kas ir akcija Muzeju 

nakts? Francijas Kultūras un 
komunikācijas ministrijas ini-
ciēts starptautisks pasākums, 
kurā iesaistās Latvijas muze-
ji. Akcijas mērķis ir ar demo-
krātiskiem un netradicionā-
liem paņēmieniem pievērst 
sabiedrības uzmanību kultū-
ras mantojumam, kas glabā-
jas muzejos un ne tikai: 

Jau ceturto gadu AS “RĪGAS 
SILTUMS” piedalījās Muzeju 
nakts pasākumā uzņēmuma AS 
“Latvenergo”  Elektrum Energo-
efek tivitātes centrā (Jūrmalā, 
Jomas iela 4). Kopš 2016.gada 
Elektrum  Energoefektivitātes 
centrā ir izvietots AS “RĪGAS 
SILTUMS” interaktīvais stends, 

kurš ar inovatīvu noformējumu 
dod iespēju apmeklētājiem ie-
pazīties ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
piedāvāto automātiskās mērie-
rīču nolasīšanas sistēmas priekš-
rocībām un pakalpojumiem ēku 
inženiersistēmu kompleksā ap-
kalpē. Muzeju nakts ietvaros AS 
“RĪGAS SILTUMS” speciālisti ap-
meklētājiem galvenokārt skaid-
ro individuālās siltuma patēriņa 
uzskaites sistēmas ar alokato-
riem priekšrocības un darbības 
pamatprincipus. Alokators ir ie-
rīce radiatoru proporcionālās 
siltuma atdeves reģistrācijai sil-
tumenerģijas lietotāju dzīvoja-
mās un/vai koplietošanas telpās.

Elektrum Energo efek ti vi tā-
tes centrs šogad ap mek lētājiem 

piedāvāja enerģiskas un drau-
dzīgas aktivitātes visai ģimenei. 
Šī gada pasākuma tēma “Rūpes 
par vidi – ikkatra varoņdarbs” at-
balsojas klimata pārmaiņu aktu-
alizēšanā. Programmas daudz-
veidība sniedza iespēju gandrīz 
2500 interesentiem 18.maija 
sestdienas vakaru pavadīt piln-
vērtīgi un izzinoši, tajā skaitā ie-
pazīties ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
energoefektivitātes risināju-
miem daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās ēkās.

Svarīgi atzīmēt, ka AS 
“RĪGAS SILTUMS” sadarbība ar 
Energoefektivitātes centru nav 
tikai stenda izvietošana centra 
ekspozīcijā vai dalība Muzeju 
naktī, bet arī AS “RĪGAS SILTUMS” 

speciālisti tiek aicināti uz izglī-
tojošiem semināriem kā lekto-
ri. Vieni no pēdējiem seminā-
riem, kurā piedalījās AS “RĪGAS 
SILTUMS” galvenais speciālists 
jautājumos par individuālās sil-
tuma patēriņa uzskaites sistē-
mu ēkās ar alokatoriem Mārtiņš 
Donga (Rīga, Cēsu ielā 3a 3.korp. 
215.kab. tālr.nr.: 67017256) bija 
Energoefektivitātes pasākumu 
ilgtspējas nodrošināšana un 
Automātiskās apkures, ūdens 
un elektrības mērierīču nola-
sīšanas ietekme uz resursu pa-
tēriņu ēkā. Iepazīties ar semi-
nāros prezentētām tēmām var 
Elektrum mājas lapā sadaļā 
Semināru arhīvs.

RS

Muzeju nakts apmeklētāji

https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-0
https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-0
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Drošākais uzņēmuma autoparks
AS “RĪGAS SILTUMS” rīkotajā gada balvā “Drošākais uzņē-

muma autoparks” piedalījās jau ceturto gadu, šogad iekļūstot 
bronzas kategorijā nominācijā „Zemāka riska autoparki”. 

Dalība konkursā veicina kopējo satiksmes drošību Latvijā, snie-
dzot uzņēmumam praktisku informāciju iespējamo risku izvērtēša-
nai un transportlīdzekļu parka vadības pilnveidošanai. Iegūtā atzi-
nība apliecina AS “RĪGAS SILTUMS” spēju pārvaldīt uzņēmumu ilg-
termiņā, domājot gan par darbinieku zināšanām un prasmēm, gan 
par kopējo satiksmes drošību.

Apdrošināšanas sabiedrība BALTA kopā ar partneriem rīko 
gada balvu “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Tās mērķis ir rosināt 
Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni un vaja-
dzību pēc droša uzņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi 
to pārvaldībā.

RS

Saņemam “Ģimenei draudzīgi” statusu

AS „RĪGAS SILTUMS” šo-
gad ir saņēmusi “Ģimenei 
draudzīgi” apliecinājumu, ko 
piešķīrusi Latvijas Republikas 
L a b k l ā j ī b a s  m i n i s t r i j a 
„Ilgtspējas indeksa” ietvaros.

AS „RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis:  „Latvijas prezidents 
Kārlis Ulmanis ir teicis – 
“Ģimene ir sargājama, ce-
ļama, viņa jādara labāka, jo no 

veselīgām ģimenēm sastādās 
veselīga tauta.” 

Mūsdienās darbā mēs pava-
dām lielāko daļu sava laika. Tas 
ietekmē mūsu fizisko un emo-
cionālo veselību. Tādēļ vēl jo 
svarīgāk, lai darba un personī-
gā dzīve būtu zināmā harmoni-
jā. Ģimene ir veselīgas sabiedrī-
bas pamats. 

Mēs kā darba devējs rū-
pējamies, lai mūsu darbinie-
ki būtu līdzsvarā starp dar-
ba un ģimenes dzīvi, lai viņi 
ikdienā justu mūsu atbalsta 
plecu. Tādēļ iekšējā kultūrā 
ir izveidota pasākumu sistē-
ma  darbiniekiem. Esam prie-
cīgi katru gadu satikt kolēģu 
ķiparus, just līdzi viņu panā-
kumiem Vasaras sporta svēt-
kos, svinēt Ziemassvētkus, vai 

sniegt atbalstu skolas gaitas 
uzsākot. Esmu gandarīts, ka 
mums izdevās ieviest mento-
ringa sistēmu darbiniekiem, 
kuri atgriežas pēc ilgstošas 
prombūtnes, kas, protams, ir 
aktuāls arī māmiņām. Un lielā-
kais sasniegums pēdējā gadā - 
esam izveidojuši bērnu istabu, 
tiesa, tur vēl daudz darāmā, 
tomēr esam uz pareizā ceļa!

Ar lielu entuziasmu mēs mā-
cāmies no labākajiem un mums 
ir vēl daudz labu ideju, kuras 
plānojam īstenot, lai aizvien uz-
labotu darba vidi uzņēmumā!”

Kopā “Ģimenei draudzī-
gi” apliecinājumu saņēma 
38 komersanti, iestādes un 
uzņēmumi.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs N.Talcis 
saņem “Ģimenei draudzīgi” apliecinājumu

AS “RĪGAS SILTUMS” izpilddirektors A.Cīrulis un 
Transporta dienesta vadītājs G.Upmalis

Šogad ēnotājiem liela interese par AS “RĪGAS SILTUMS”

AS „RĪGAS SILTUMS” arī 
šogad, 13.februārī, devīto 
gadu pēc kārtas, piedalī-
jās biznesa izglītības bied-
rības “Junior Achievement 
– Young Enterprise Latvija” 
organizētajā “Ēnu dienā”, 
uzņemot vairākus skolēnus, 
kuriem interesē siltumener-
ģijas ražošana, pārvade un 
realizācija.

AS „RĪGAS SILTUMS” „Ēnu 
dienā” viesojās vislielākais 
skolēnu skaits, kopā 15 skolēni 
no dažādām Latvijas skolām -  
Rīgas Pļavnieku pamatskolas, 

Olaines vidusskolas, Iļģuciema 
vidusskolas, Aizkraukles no-
vada vidusskolas, Hanzas vi-
dusskolas, Rīgas centra hu-
manitārās vidusskolas, Rīgas 
74.,  34.  un 96.vidussko-
las, Mežciema pamatskolas, 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, 
Ziepniekkalna sākumskolas.

Skolēni iepazinās ar izvēlē-
tās profesijas ikdienas darbu, 
apmeklēja Dispečera dienestu 
un devās ekskursijā uz  siltum-
centrāli “Imanta”.

Skolēni atzina, ka „Ēnu die-
na” bijusi patiesi aizraujoša un 

noderīga, atzīmējot, ka savu 
nākotni plāno saistīt tieši ar 
siltumenerģētiku.  

AS „RĪGAS SILTUMS” ir drau-
dzīgs uzņēmums izglītības ies-
tāžu skolēniem un studentiem. 
Ik gadu, dažādu pasākumu ie-
tvaros, uzņēmumu apmeklē 
vairāk nekā simts jauniešu. 

Uzņēmums piedalās „Ēnu 
dienā”, „Atvērto durvju nedēļā”, 
„Karjeras dienās” un citos pro-
fesionālās orientēšanās pasā-
kumos. To mērķis ir iepazīsti-
nāt skolēnus un studentus ar 
siltumenerģētikas inženiera 

profesiju, radot interesi to ap-
gūt, tādējādi, veicinot jaunu 
un zinošu speciālistu ienākša-
nu siltumenerģētikas nozares 
uzņēmumos.

Siltumapgādes uzņēmums 
labprāt uzņem arī skolēnus 
ekskursijās no visām Latvijas 
skolām. To laikā iepazīstinām 
ar uzņēmuma darbu, siltum-
enerģijas ražošanas un piegā-
des procesu. Ik gadu šādu ie-
spēju izmanto vairāku desmi-
tu skolu.

RS
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Tauta runā

Notiek arī tā...
* * *

Iedzīvotāja: Siltums?
Kl.apk.operatore: “RĪGAS SILTUMS”.
Iedzīvotāja: pie manis bija atslēdznieks mainīt karstā 
ūdens skaitītāju dzīvoklī un nenomainīja, jo nenoslēdz 
karstā ūdens ventilis. Teica zvanīt siltumam.
Kl.apk.operatore: AS “RĪGAS SILTUMS” nav līguma par 
jūsu ēkas iekšējās karstā ūdens sistēmas apkalpi, dro-
ši vien atslēdznieks ieteica zvanīt “Siltumserviss Rīga” 
dispečerei.
Iedzīvotāja: Vai nav vienalga siltums vien ir, paši arī nododiet savam meitas uzņēmumam, 
ka man vajag nomainīt ventili, netaisos sēdēt visu dienu pie telefona un zvanīt tai firmai, 
kuru nevar sazvanīt. Nomet klausuli…

* * *
Iedzīvotāja: Labdien!
Kl.apk.operatore: Labdien! Lienīte klausās.
Iedzīvotāja: Kāpēc mūsu mājai ir atslēgts ūdens?
Kl.apk.operatore: Kāds ūdens ir atslēgts?
Iedzīvotāja: Nav ne aukstā ūdens, ne karstā ūdens. Es saprotu, ka auksto ūdeni Jūs neatslē-
dzat, bet kāpēc nav karstā ūdens?
Kl.apk.operatore: Es saprotu, ka tas sagādā Jums neērtības, diemžēl “RĪGAS SILTUMS” nekā-
dus remontdarbus siltumtīklos neveic. Tāpēc par aukstā ūdens atslēgumu jums jāzvana vai nu 

“Rīgas Ūdens” vai “Rīgas Namu Pārvaldnieks”. Bet karsto ūdeni jūsu ēkā iegūst uzsildot auksto.
Iedzīvotāja: Paldies! Jūs esat vienīgie, kas izskaidro lietas būtību, citi pasūta tālāk…

RS

* * *

Paldies kritiskajam skatam, palūkojām! 
Vārda “izpratne” latviešu valodas definīcijas 
skaidrojums šāds – stāvoklis, kad ir uztver-
ta un pilnīgi saprasta būtība, saturs, nozī-
me; spēja uztvert un izprast.

RS

Par mūsu darbu – Ilustrētā Junioriem
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Ja arī Tev ir idejas un ieteikumi, kā pilnveidot AS“RĪGAS SILTUMS” 
avīzes saturu, raksti mums uz e-pastu: siltums@rs.lv

	 AS „RĪGAS SILTUMS” klientus pieņem Cēsu ielā 3a,  
Rīgā, darba laikā:

 P. 7.30 līdz 16.15
 O. 7.30 līdz 16.15
 T. 7.30 līdz 16.15
 C. 7.30 līdz 16.15
 P. 7.30 līdz 15.00

  Rīdzinieki savu viedokli, pretenzijas vai ieteikumus var sniegt arī 
pa Klientu diennakts bezmaksas tālruni 80 0000 90.

  Aicinām sazināties arī tiešsaistes formā, izmantojot  AS “RĪGAS 
SILTUMS” interneta mājaslapā www.rs.lv pieejamo Kontaktu for-
mu sadaļā “Kontakti” vai e-pastu siltums@rs.lv.

Lustīgus un siltus Līgo svētkus!

Komunikācija ar rīdziniekiem

Visa laba jāņuzāle,
Ko plūc Jāņu vakarā,

Visas labas līgo dziesmas,
Ko dzied Jāņu vakarā!

/Latviešu tautas dziesma/

http://www.rs.lv
mailto:siltums@rs.lv
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